LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

HANDLINGAR
ti 11
sammanträdet
2018-12-10

Sida: 1(1)

TILLKÄNNAGIVANDE
2018-11-28

Central förvaltning

LAN DSTINGSFU LLMÄKTIGE
Fullmäktige sammanträder i Kristinehallen, Bergmästaregatan, Falun,
2018-12-10 med början kl 09.30 för behandling av i bilagda
föredragningslista upptagna ärenden.

Mikael Rosen
Ordförande

Planeringsansvarig

Postadress

Besöksadress

Organisationsnummer

Taimi Hermansson

Landstinget Dalarna

Landstingshuset

232100-01 80

Box 712

Vasagatan 27

791 29 Falun

Falun

2018-11-28
Delgives

Fullmäktigeledamöter m fl

Fullmäktigesammanträdet i december 2018 i Falun
Måndag
2018-12-10

Kl 08.30

Kaffe

Kl 09.30

Fullmäktigesammanträdet öppnas

Kl 10.50

Paus (10 min)

Sammanträdet beräknas sluta före lunch så ingen lunch är beställd i
Kristinehallen
LOKALER
Fullmäktigesammanträdet äger rum i Kristinehallen, Falun
Med tanke på att många personer är allergiska mot parfymdofter bör vi tänka på att
inte använda parfymerade produkter då vi är på sammanträdet.
Trådlöst Internet (Wi-Fi) finns tillgängligt i lokalen - se instruktion i handlingarna
Parkeringstillstånd - hanteras av ditt partis politiske sekreterare

Arvodesblanketten finns att skriva ut:
www.ltdalarna.se/Politik/För politiker/Arvodesblankett och belopp/Arvodesblankett
Blanketten går också att fylla i där.
Vid frågor om arvodesblanketten - vänd dig i första hand till ditt partis politiske sekreterare
Kostpriser: Fullmäktigeledamöterna anger på rese- och arvodesräkningen
antalet intagna måltider (lunch och kaffe). Avdrag sker vid utbetalningen enligt
gällande taxa.
Falu kommuns priser: Lunch 92 kr och kaffe 32 kr
Internet: Dessa handlingar finns att tillgå på Landstinget Dalarnas hemsida
www.ltdalarna.se. Sammanträdet sänds även via webb. Länk till sändningen
publiceras inför sammanträdet på Landstinget Dalarnas hemsida.
Länk till kommunallagen:
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20170725.htm

Välkommen
till fullmäktige!
Med respekt för den demokratiska processen och
för ett aktivt och närvarande mötesdeltagande så
har vi några ordningsregler:
Alla eventuella frågor, intervjuer och diskussioner
från åhörare och representanter för media med
ledamöterna sker under pauser eller efter mötets
slut.

Till representanter för media: Om du
behöver genomföra en intervju med någon
fullmäktigeledamot i pausen eller efter mötets slut,
så finns pressansvarig på plats som hjälper till att
förmedla kontakt.
Presstjänsten:

070-298 75 55

Fotografering
Vi erbjuder fotografering för dig som fullmäktigeledamot i
fotostudion.

Den 10 december.erbjuds fotografering 10:30 - 11 :30.

Fotostudion ligger i plan 1 i Landstingshuset,
bredvid Centralen (skyddsrummet).

1 Benny Rosengren

(SO)

2 lisbet Mörk-Amnelius

(DSP)

3 Birgitta Sacredeus

(KO)

4 Ulf Berg

(M)
(M)

5 Christ er Carlsson
6Sofia Jarl

(C)

46 linda Kvar ström

Placeringslista för Landstinget Dalarnas fullmäktigeledamöter
valperioden 201s-10-15 - 2022-10-14

(S)

47 Kjell Persson

(S)

48 Josefin Heed

(V)

49 Ronie Andersson

(SO)

SO Madeleine Figge

(DSP)

7 Bo Brännström

(L)

51 Roy Uppgård

(KO)

8 Mur sal Isa

(MP)

52 Sebastian Larsson

(M)

9 Kristina Svensson

53 Carina Källström

(M)

11 Abbe Ronsten

(S)
(S)
(S)

54 Mikael Thalin

(C)

12 Maja Gilbert Westholm

(V)

55 Sara Persson

(C)

13 Son ny Pettersson

(S O)

56 Pär Kindlund

(C)

14 Ingvar Nille Niilimaa

(DSP)

15 Torsten Larsson

(KO)

57 Suza nne Lazar

(S)

10 Elin Noren

Tai mi Hermansson
M ikael Rosen

16 Charlotte Wiberg-Gudmundsson (M)
17 Gunilla Franklin

24 Kajsa Fredholm

(C)
(L)
(MP)
(S)
(S)
(S)
(V)

25 Mats Nordberg

(SO)

26 Björn Hammarskjöld

(DSP)

18Anna Hed
19 Lotten Kluck
20 Kerstin Lundh
21 Susann Berger
22 Per-Inge Nyberg
23 Agneta Andreasson-Bäck

27 Jonas Hillerström

(KO)

28 Mikael Rosen

(M)
(M)
(C)

29 HåGe Persson
30JonnyJones

Inga-Britt Kronnäs

(M)
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31 Svante Parsjö Tegner

(L)

32Jonas Åsenius

(M P)

33 Lars Isacsson

36 David Örn ber g

($)
(S)
(S)
(V)

37 Per-Ola Ahlström

(SO)

34 Per Morelius
35 Camilla Andersson

38 Tatiana " Ta nja" Krigsm an

(DSP)
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58 Kri ster Andersson

(S)

59 Inga-Britt Kronnäs

(S)

60 Matts Hammarqvist

(V)

61 Inge östlund

(SO)

62 Gösta Sarholm

(DSP)

63 Anders Bengtsson

(KO)

64 Martin Bergman

(M)
(M)

65 Caroline Wilfox
66 Anna Granlund

(M)

67 Nils-Åke Norman

(M)

68 liv Lunde Andersson

(S)

69 Kurt Podgorski

(S)

70 Irene Hornm an

(S)

71 Nall Lars-Göran Andersson

(S)

72 Zohreh Anhari

(V)

73 Marie Jakobsson

(SO)

137 381 139 401141 421 143 441 145 461 147 431
149 soj

B

153 541

!ss 561

157

ss

i js9

~ 163 641 lss 661167 681 1.69 10!
173

14

601

B

j j1s 761 177781179801 ~ ~

74 Johan Persson

(SO)

75 Kent Forschner-Hell

(SO)

76 Matti Trogothsson

(SO)

77 Britt-Inger Remning

(M)

78 Ch ristina Brunell

(M)

39 Carin Malm

(KO)

40 Ulrik Bergman

(M)
(M)

79 Ivan Eriksson

(S)

80 Anna-Lena Andersson

(S)

81 Gunnar Barke

(S)

43 Christina Bröms

(C)
(C)

44 linda Zetterström

(C)

82 Bigitta Sohlberg

(S)

45 Ah med Bari

(S)

83 Anders Rosell

(S)

41 Håkan Frank
42 Göte Persson
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Datum

LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Beteckning/diarienr

2018-11-28

Mikael Rosen

Ert datum

1 (1 )
Er beteckning

Ledamöter i Landstingsfullmäktige

DEBATTREGLER ENLIG FULLMÄKTIGES ARBETSORDNING § 28
1. Huvudregel - 5 minuter för första anförandet. 3 minuter för följande
anföranden
Som huvudregel gäller att ledamöterna i varje ärende kan begära ordet
för ett första anförande som sträcker sig i maximalt 5 minuter. På de
därpå följande anförandena gäller en tidsbegränsning om maximalt 3
minuter. På varje anförande, d v s oavsett om det är ett första eller
senare anförande, finns möjlighet till ett replikskifte om 2 min per
replik.
Syftet med att medge en längre talartid för första anförandet i varje
ärende är att ge ledamöterna möjlighet att inledningsvis utveckla
argumenten för sina ställningstaganden.
Dessa talarregler gäller också i tillämpliga delar när fullmäktige
behandlar interpellationer och frågor.

2. Undantag - särskilda debatter
Vid särskilda debatter om t ex budget, mål och ramar, årsredovisning
m .m . gäller en särskild talarordning. Debatten inleds med anföranden
av en representant för varje parti (gruppledare eller annan av partiet
utsedd ledamot). Talartiden dem emellan fördelas så att
Landstingsstyrelsens ordförande får tala i maximalt 12 minuter, övriga i
maximalt 6 minuter. Varje deltagare i den debatten får dessutom rätt till
2 repliker om 2 minuter att fritt disponera under gruppledar- debatten.
Efter det att gruppledardebatten avslutats träder huvudregeln in för
den fortsatta debatten
Presidiet avgör för vilka ärenden den särskilda debattordningen ska
tillämpas.

Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

Box 712

Vasagatan 27
Falun

023-49 00 00

023-49 02 20

791 29 FALUN

E-post :

landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Postgiro

97 64 - 2

www.ltdalarna.se

..

..

HANDLEDNING FOR VOTERINGSANLAGGNING
Framför dig har du en fjärrkontroll med knappar för att begära ORDET och
REPLIK/GENMÄLE, vid upprop/votering knapparna JA/närvaro, NEJ och AVSTÅR.

Med ett kort tryck på vald knapp registreras ditt Ditt val i anläggningens dator vilket
bekräftas genom att den gröna lampan ovanför Ordetknappen släcks.
Fjärrkontrollen behöver inte riktas mot presidiet för att signalen ska gå fram.

Vid upprop trycker ledamoten på knappen JA när namnet läses upp av
sekreteraren.
Om du inte gör detta kommer panelen att bli låst för votering och talarlista.

Så snart aktuellt ärende visas kan Ordet begäras.
Replik kan bara begäras under det att någon håller ett anförande vilket visas på
projektorduken.

Då anförandet är slut kan den som begärt replik få ordet. Begränsning av repliktid
kan förekomma . Under en replik kan den som senast anförde begära genmäle
genom att trycka på Replik-knappen.
Begränsning av antal repliker/genmälen kan förekomma.

Vid votering meddelar ordföranden när man kan avlägga sin röst genom att trycka på
någon av knapparna JA, NEJ eller AVSTÅR. Har man röstat men vill ändra sig kan
man göra detta genom att trycka på annan knapp så länge ordföranden inte förklarat
voteringen avslutad.
Voteringsresultatet presenteras översiktligt via dataprojektor.

Vi använder inte reservationsknappen utan anmäl ev reservation muntligt.

Att ansluta till Gästnätverl<et

1. Välj wifi-nätverket "fk-guest"
2. Försök att surfa ut till valfri sida
(www.dn.se t.ex)
3. Du blir dirigerad till
inloggningssidan
4. Bläddra ned lite och välj "logga
in som gäst" eller liknande
alternativ
5. Skriv in ditt telefonnummer
6. Vänta på sms:et som kommer
till din telefon, skriv sedan in
denna kod på hemsidan
7. Du är nu ansluten i 24h

FÖREDRAGNINGSLISTA
MED FÖRSLAG TILL BESLUT TILL
FULLMÄKTIGESAMMANTRÄDET

2018-12-10
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Sammanträde i Landstingsfullmäktige
Tid:

2018-12-10 kl 9.30

Plats:

Kristinehallen, Bergmästaregatan, Falun

Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress www.ltdalarna.se.
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Inledning och protokollsjustering
1

Fullmäktigesammanträdets öppnande

2

Protokollsjustering
Val av två protokolljusterare samt bestämmande av tid och plats för
justering av fullmäktigesammanträdets protokoll: tisdag 18 december kl
13.00 i landstingshuset, Vasagatan 27, Falun

3

Upprop

4

Information
Information lämnas av landstingsstyrelsens ordförande Ulf Berg och
fullmäktiges revisorer.
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Central förvaltning

2018-12-10
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Frågor, Interpellationer och motioner
5

Frågor
Inga frågor har kommit in.

6

Interpellationer
Inga interpellationer har ställts

7

Inkomna motioner from 21 november och redovisning av
motioner som inte är färdigbehandlade
Fullmäktige beslutar
1. Redovisningen läggs till handlingarna.
A. Motioner lämnade till landstingets kansli men ännu ej färdigbehandlade
av fullmäktige
Bilaga sid 1

Landstinget Dalarna

DAGORDNING
Landstingsfullmäktige

Central förvaltning

2018-12-10

Sida
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Anmälningsärenden
8

Anmälningsärenden
Fullmäktige beslutar

1. Anmälda redovisningar, rapporter beslut m m läggs till handlingarna.
A. LD18/01107
Protokoll från direktionen i Region Dalarna 2018-10-24
Protokollen finns att tillgå vid fullmäktiges sammanträde och publicerat på
Region Dalarnas hemsida www.regiondalarna.se
http://www.regiondalarna.se

Revisionsrapporterna nedan finns publicerade:
<http://www.ltdalarna.se/Politik/Revision/Rapporter/>
B. LD18/04520
Granskning av klagomålshanteringen inom hälso- och sjukvården
C. LD18/04532
Granskning av landstingets IT- och informationssäkerhet

Landstinget Dalarna

DAGORDNING
Landstingsfullmäktige

Central förvaltning

2018-12-10

Sida
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Av landstingsstyrelsen beredda ärenden med förslag till
beslut
9

Höjning av Folktandvården Dalarnas taxa enligt
Landstingsprisindex (LPIK)
Diarienummer LD18/03272

Landstingsstyrelsens förslag

1.

Ett principbeslut där årlig höjning av Folktandvårdens taxa sker utifrån
Landstinget Dalarnas (Region Dalarnas) slutliga budgetbeslut baserat
på Landstingsprisindex (LPIK) istället för det tidigare beräknade
landsgenomsnittliga höjningarna av Tandvårds- och
Läkemedelsverket (TLV) referenspris .

Sammanfattning av ärendet

Det finns många fördelar att följa Landstingsprisindex som kan hjälpa till att
skapa stabilitet i ekonomin för tandvården. Alla verksamheter och alla delar
av Landstingets samlade ekonomi beräknas samt planeras och styrs utifrån
de bedömningar som ryms i beslut om plan och budget 2019.
Folktandvården följer då ökningen på kostnaderna som likt övriga
landstinget istället för TLVs beräkningar för ett landsgenomsnitt i
tandvården.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag sid 2-4
b) Protokollsutdrag tandvårdsnämnden 2018-10-02 § 25 sid 5
c) Beslutsunderlag tandvårdsnämnden sid 6-8
d) Protokollsutdrag Landstingsstyrelsen 2018-11-26 § 131 sid

10

9

Revidering av landstingets/regionens reglementshäfte
Diarienummer LD1 8/04012

Landstingsstyrelsens förslag

1.

2.

Region Dalarnas reglementshäfte med nedanstående förändringar i
förhållande till Landstinget Dalarnas nuvarande reglementshäfte ska
träda i kraft 2019-01-01 med undantag enligt punkten 4.
Regionfullmäktiges arbetsordning kompletteras med bestämmelser
om råd och politiska sekreterare enligt bilaga b). Därutöver revideras
10 §, som blir 11 § enligt bilaga c).

Landstinget Dalarna

DAGORDNING
Landstingsfullmäktige

Central förvaltning
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3.

4.

5.

6.
7.
8.
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Regionstyrelsens reglemente revideras enligt bilaga d) vad gäller
arbetsutskottet och personalutskottet, genom borttagande av
regionberedningen, tillskapande av en hållbarhetsberedning samt
genom överföring av vissa uppgifter som tidigare åvilat de lokala
hälso- och sjukvårdsberedningarna och införande av en möjlighet att
inrätta tidsbegränsade råd.
Bestämmelserna om utskotten i Landstingsstyrelsens reglemente 3236 §§enligt bilaga e) ska träda i kraft när fullmäktiges protokoll har
justerats.
Hälso- och sjukvårdsnämndens reglemente revideras enligt bilaga f)
genom borttagande av hälso- och sjukvårdsberedningarna och tolkoch hörselrådet, överföring av ansvaret för E-hälsofrågor från
styrelsens arbetsutskott samt komplettering med ett välfärdsråd .
Pensionärsrådets reglemente revideras enligt bilaga g).
Funktionshinderrådets reglemente revideras enligt bilaga h).
Arvodesreglementet revideras enligt bilaga i).

Sammanfattning av ärendet

Landstingets reglementshäfte transformeras för att svara mot det nya
Region Dalarnas organisation. Förutom redan beslutad namnändring
anpassas reglementena till det beslut som fullmäktige har tagit om den
politiska organisationen för kommande mandatperiod . Till detta kommer
förslag om avveckling av de lokala hälso- och sjukvårdsberedningarna,
tillförande av en hållbarhetsberedning, utökat och förtydligat uppdrag för
personalutskottet, reglering av de politiska sekreterarna, råden samt olika
samverkansorgan.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag sid 10-16
b) Förslag nya paragrafer i Regionfullmäktiges arbetsordning sid 17-18
c) Förslag revidering av 10 § Regionfullmäktiges arbetsordning . Sid 19
d) Förslag särskilda bestämmelser i Regionstyrelsens reglemente sid 20-28
e) Förslag Landstingsstyrelsens utskott sid 29-31

f) Förslag särskilda bestämmelser i Hälso- och sjukvårdsnämndens
reglemente sid 32-35
g) Förslag revidering av Pensionärsrådets reglemente sid 36-38
h) Förslag revidering av Funktionshinderrådets reglemente sid 39-41
i) Förslag Arvodesreglementet sid 42-56
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Av va/beredningen beredda ärenden med förslag till beslut
11

Valärenden
Fullmäktiges valberedning överlämnar i protokoll 2018-11-26 nomineringar
inför fullmäktiges sammanträde 10 december.
Bilaga sid 62-q

2

Valberedningens förslag

1.

Utse ledamöter/ersättare, revisorer med ersättare och ombud i
nämnder, beredningar och övriga organ enligt nomineringarna i
valberedningens §§ x-x.

För inkallande av ersättare till tjänstgöring i styrelse/nämnder och
motsvarande ska följande ordning gälla:
För ledamot tillhörande nedanstående partigrupp inträder ersättare i
angiven partiordning :
För ledamot tillhörande nedanstående partigrupp inträder ersättare i
angiven partiordning:
S
V

S, V, Återkommer
Återkommer

M
C

M,C,KO,OSP,L,MP,S,V,SO
C, M, L, KO, MP, OSP, S, V, SO.

L

Saknas

MP
KO
OSP
SO

MP, L, C, KO,OSP,M,S,V, SO
KO,M, L, C,OSP,MP,S,V,SO
OSP,M,KO,L, C,MP, S, V, SO
SO,M,KO, OSP,MP,S, L, C, V

